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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er juridisk bindende for borgerne og regulerer, hvordan et område må anvendes og
indrettes fremover. Igennem lokalplaner styrer byrådet den fremtidige udvikling i et område.
Et af formålene med lokalplaner er at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete
tiltag i sammenhæng med omgivelserne og den øvrige planlægning i kommunen.
Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven, som regulerer arealerne i Danmark på et overordnet
niveau. Loven sikrer, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges og
indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal
offentliggøres.
I en lokalplan vil der typisk være bestemmelser om:
Hvad området og bygningerne må bruges til.
Hvordan området må udstykkes.
Hvor store og høje bygninger må være.
Hvordan bygninger, veje, stier mm. skal se ud og ligge.
Hvor og hvilken type beplantning, friarealer o.lign. der skal være.
Afhængig af den enkelte lokalplan og stedet kan lokalplanen indeholde øvrige bestemmeler, fx om
bevaringsværdige huse og bymiljøer, støjskærme eller grundejerforeninger.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og kommuneplan?
En lokalplan skal altid være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Kommuneplanen
beskriver byrådets overordnede visioner for, hvordan kommunen skal udvikle sig.
Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Men byrådet har pligt til at virke
for kommuneplanens gennemførelse, bl.a. gennem udarbejdelse af lokalplaner, som til gengæld er
bindende for den enkelte grundejer.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og byggelov?
I Byggeloven og særligt i Bygningsreglementet er der en lang række generelle krav og
bestemmelser til og om byggeri. De skal være opfyldt, for at et byggeri er lovligt, og for at opnå
byggetilladelse til byggeriet. En stor del af disse bestemmelser kan i en lokalplan skærpes eller
lempes. Det vil sige, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der udtrykkeligt er nævnt i
lokalplanen, tilsidesætter Byggelovens bestemmelser.
Hvis ikke der er særlige bestemmelser i lokalplanen, der tilsidesætter Byggelovens regler, er det
Byggelovens bestemmelser, der er gældende inden for lokalplanens område.
Det er denne koordinering mellem Byggelov og Planlov, der i lokalplanlagte områder for eksempel
gør det muligt at bygge både højere og tættere, end det ellers er tilladt i Byggeloven.

Hvornår laves der en lokalplan?
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Byrådet skal vedtage en lokalplan,
når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres,
når arealer skal overføres til byzone, eller
når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.
Kommunen kan altid af egen drift beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for et givet område
eller projekt.

Hvad består lokalplanen af?
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om
lokalplanens indhold.
Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets fremtidige
anvendelse.
Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af
området.

Lokalplanforslag og offentlig høring
Når byrådet har godkendt forslag til lokalplan sendes planen i offentlig høring. I den periode har
borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når
offentlighedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme
eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt.
Byrådet er forpligtet til at behandle indsigelser og forslag om ændringer inden lokalplanen vedtages
endeligt, men byrådet er ikke forpligtet til at rette sig efter dem.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så
omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med
offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,
er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke
må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold.
I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til
anden lovgivning, som fx Naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Aalborg Kommunes ønske om at udvikle
arealet til boligformål. Lokalplanen skal give mulighed for at opføre nye boliger i Lindholm,
Nørresundby, i form af tæt-lav bebyggelse i maks. 2 etager.
Med lokalplanen ønsker Aalborg Kommune, at boligudbygningen skal danne en elegant kant mellem
landskabet og byen, samt at skabe et attraktivt boligområde, hvor der opnås en god helhedsvirkning
mellem bebyggelsen og landskabet. Ny bebyggelse skal indpasses i det skrånende terræn, og
naturen får lov til at komme ind mellem bygningerne og binde hele området sammen. Det er
desuden vigtigt at få bundet de nære rekreative omgivelser sammen med det nye boligområde via
eksisterende og nye stiforbindelser.
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Området
Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2019.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af Lindholm i Nørresundby, nord for Højens Alle,
som afrunding på et eksisterende boligkvarter.
Arealet er en del af et større rekreativt område ved Lindholm Høje. Det har en størrelse på ca. 2,7
ha og er kommunalt ejet.
Lokalplanområdet er beliggende i landzone, med undtagelse af en mindre del mod sydvest der er
beliggende i byzone.
Der har tidligere ligget et enfamiliehus i lokalplanens sydlige del, der grænser op til Højens Alle.
Dette hus er dog nedrevet, og området rummer dermed ingen eksisterende bebyggelse.
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Terrænet i området er skrånende fra øst mod vest og falder ca. 10 m over en afstand på ca. 150 m.
Grundet det skrånende terræn og den høje beliggenhed er der flere steder udsigt over dele
af Nørresundby, Aalborg og Limfjorden.

Dronefoto af området taget mod sydvest. Her kan man fornemme det skrånende terræn og udsigten over Nørresundby,
Aalborg og Limfjorden.

Indenfor lokalplanområdet findes nogle stier, der bl.a. giver adgang til området ved Lindholm Høje
mod nord. Stierne langs lokalplanens østlige og vestlige afgrænsning tænkes bevaret.
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Foto af lokalplanområdet set fra det sydvestlige hjørne. Her kan man fornemme en af de eksisterende trampestier.

Tværs gennem området (øst-vest) står et læhegn, som fældes ifm. byggemodning af
lokalplanområdet.

Panoramafoto af lokalplanområdet set fra syd. Midt i billedet ses det eksisterende læhegn.

Omgivelser
Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Lindholm, som udgør Nørresundbys "vestby". Lindholm
fremtræder som en grøn og frodig bydel og er beliggende på den vestlige side af Sundbybakken.
De nære omgivelser er præget af parcelhusområdet ved Højens Alle og Rønne Alle, som omkranser
lokalplanområdet mod syd og øst. Området er primært karakteriseret af bebyggelse i 2 plan fra
1940'erne til 1960'erne, hvoraf øverste etage er en udnyttet tagetage.
Mod nord grænser området op til en større arealfredning omkring Lindholm Høje, som er en
gravplads fra den yngre jernalder. Mod vest grænser lokalplanområdet op til § 3 beskyttet sø og
overdrevsareal. Sidstnævnte har dog mest karakter af krat, da det er groet til.
Foruden ovenstående ligger Aalborg Kaserners militære øvelsesterræn, herunder deres
skydebaner, ca. 475 m nordvest for lokalplanområdet.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at udvikle et nyt boligområde med tæt-lav bebyggelse.

Disponering
Intentionen med lokalplanen er at skabe et nyt attraktivt boligområde i den nordvestlige del af
Nørresundby i bydelen Lindholm. Området ligger på kanten mellem den eksisterende by og et større
rekreativt naturområde omkring Lindholm Høje. Den nye bebyggelse skal være med til at formidle
overgangen mellem by og landskab.

Illustration af hvordan lokalplanområdet skal formidle overgangen mellem by og landskab - udarbejdet af N+P Arkitektur.

Derfor er bebyggelsen placeret tættere mod syd i form af rækkehusbebyggelse, mens den åbner sig
mere op mod nord med individuelle byggefelter.
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Bebyggelsens princip med tættere bebyggelse mod syd og en mere åben struktur mod nord - udarbejdet af N+P
Arkitektur.

Lokalplanområdet er disponeret med delområder, så der i den sydlige del kan opføres op til
15 tæt-lav boliger i form af rækkehuse, kædehuse og lignende, og i den nordlige del kan opføres op
til 17 individuelle tæt-lave boliger med afstand mellem hver bolig. Længst mod nord og øst i
lokalplanområdet kan der ikke bebygges, da dette område er omfattet af en støjkonsekvenszone fra
Aalborg Kaserners skydebaner på Gl. Hvorupvej.
Bebyggelsesplanen er skitseret med fokus på de udsigtmæssige kvaliteter mod vest, og at
bebyggelsen skal lægge sig ind i landskabet.
Området disponeres endvidere med flere stier gennem området, så adgang til de fredede arealer
nord for lokalplanområdet bevares.

Bebyggelse
Bebyggelsens omfang og placering er styret af byggefelter, som sørger for, at størstedelen af
lokalplanområdet er fælleseje, mens de private arealer er begrænset til mindre byggefelter. Det skal
være med til at sikre, at det eksisterende landskab og "den vilde natur" får lov til at bevæge sig ind
mellem de nye boliger.
I forhold til bebyggelsens udseende indeholder lokalplanen bestemmelser, som skal sikre, at det nye
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boligområde får sin egen identitet, som skal være sammenhængende for området. Den nye
bebyggelse skal udformes som moderne kuber, primært i tegl som kan vandskures og males eller
kalkes, alternativt i træ, og med fladt tag.

Eksempler på moderne bebyggelser i forskellige materialer.

For at undgå at udtrykket bliver monotont, er der fastlagt et maks. antal etagemeter, der må opføres
indenfor hvert byggefelt, som gør det nødvendigt at arbejde med variationer i form af forskydninger
på forskellig vis.
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Eksempler på forskydninger i facaden.

Indpasning i terræn
Lokalplanens intention er, at bebyggelse skal indpasses og etableres efter det naturlige terræn i
området, hvorfor terrænregulering kun tillades i begrænset omfang.
Ved terrænregulering sløres det naturlige terræn kraftigt. Ny bebyggelse skal derfor indpasses i
terrænet uden udjævnede plateauer og fordybninger. Ved etablering af bebyggelse må der udgraves
til fx fundament og kælder, såfremt terrænet omkring bebyggelsen efterfølgende fremstår som det
forudgående naturlige terræn.

Eksempel på indpasning i terræn vha. niveauspring, frilagt underetage og forskudte etager. Eksemplerne skal kun
illustrere indpasning i terræn, mens bebyggelsens form og udseende ikke nødvendigvis kan opføres inden for
lokalplanens bestemmelser.

Eksempel på dårlig terræntilpasning. Et udjævnet plateau eller fordybning (røde markeringer) understøtter ikke det
naturlige terræn. Eksemplerne skal kun illustrere dårlig indpasning i terræn, mens bebyggelsens form og udseende ikke
nødvendigvis kan opføres inden for lokalplanens bestemmelser.

For at tilpasse bebyggelsen til terrænet kan der eksempelvis arbejdes med forskudte plan eller et
parterreplan. Sidstnævnte kan betegnes som et udnyttet kælderplan med niveaufri adgang til det
lavest beliggende terræn på grunden.
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Illustration af et parterreplan.

Eksempel på bebyggelse indpasset i terræn.

Eksempel på bebyggelse med forskudte plan.

Ubebyggede arealer
Lokalplanen skal skabe et nyt boligområde, der lægger sig i overgangen mellem den eksisterende
by og den vildtvoksende natur. Kvaliteten i områdets ubebyggede arealer skal derfor være
rekreative arealer med naturpræg fremfor eksempelvis intensivt plejede græsplæner.
De ubebyggede arealer opdeles i fire kategorier indenfor lokalplanens område: grønt område, fælles
friarealer, fælles opholdsarealer og private opholdsarealer. Arealet udlagt til grønt område er
ikke egnet til ophold, da det ligger inden for støjkonsekvenszonen fra Aalborg Kaserners skydebaner
på Gl. Hvorupvej. Ophold og leg skal i stedet foregå inden for de fælles fri- og opholdsarealer. En
del af disse arealer skal dog også bruges til regnvandshåndtering i form af tørre regnbede. Det er
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vigtigt, at regnbedene indpasses i området, så det stadig kan bruges rekreativt.

Eksempler på tørre regnbede.

De private opholdsarealer udlægges i direkte tilknytning til boligerne. Her kan man vælge at etablere
en terrasse, og ønsker man at afskærme arealet, skal det ske med levende hegn. Lokalplanen
indeholder dog bestemmelser om afstande til skel ifm. anlæg af terrasse, samt hvor man må
etablere levende hegn. Dette er for at sikre plads til en naturlig overgang mellem friarealerness
naturpræg og de mere kultiverede private opholdsarealer.

Veje, stier og parkering
Lokalplanområdet vejtilsluttes fra Højens Alle via matriklen 8br mellem nr. 8 og 12.
En del af vejarealet i lokalplanområdet udlægges til 'shared space', så vejarealet ikke kun benyttes
til trafikafvikling, men fx også kan bruges til ophold og fysiske aktiviteter. Der skal ikke etableres
parkering i disse områder.
Boligerne i delområde A skal som minimum have én parkeringsplads på egen grund. Herudover skal
der etableres fællesparkering i området. For at sikre åbenhed i området må parkering ikke ske ved
'kantstensparkering', men skal samles på et eller flere parkeringsarealer.
De eksisterende stier langs lokalplanens østlige og vestlige afgrænsning bevares. Herudover
udlægges der en sti, så det er muligt at passere gennem lokalplanområdet, og som er med til at
forbinde de to eksisterende stier.

Regnvandshåndtering
Lokalplanen fastlægger bestemmelser for lokal håndtering af overfladevand (LAR = lokal afledning
af regnvand). Det er intentionen, at overfladevandet for området skal håndteres via
LAR-løsninger, hvor vejvand ledes i regnvandsgrøfter, mens vand fra tag, shared spaces og grønne
overflader håndteres i regnbede.
Regnvandsgrøfterne etableres således, at vandet tilbageholdes, f.eks. med stendæmninger.
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Eksempler på regnvandsgrøfter.

Regnbedene dimensioneres til minimum at kunne håndterer en 5 års hændelse. Under regnbedene
etableres faskiner, og det sammenkoblede anlæg med regnbed og faskine skal minimum kunne
håndtere en 10 års hændelse.
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Illustration af de enkelte LAR-løsningers placering og deres opland.

Ved ekstremregn (mere end 10 års hændelser) vil nedsivningsgrøfter, regnbede og faskiner
formentlig være fyldte, og regnvandet vil afstrømme overfladisk. Ekstremregnen skal ledes via
terrænet, udenom boligerne, og ned til de lavestliggende regnbede. Herfra sker overløbet via terræn
direkte til det grønne område omkring den eksisterende sø.
Ekstremregnvandsvejene skal designes, så vandhastighederne minimeres, således at der ikke sker
erosion og transport af materialer.
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Illustration af vandets strømningsveje ved ekstremregn.

Lokalplanen fastlægger, at der skal etableres et regnvandslaug for området. Regnvandslauget skal
forestå vedligehold af fælles anlæg til lokal håndtering af regnvand.
Som alternativ til ovenstående LAR-løsning kan der i stedet etableres et forsinkelsesbassin i
lokalplanområdets sydvestlige del. Såfremt denne løsning vælges, skal lokalplanområdet
seperatkloakeres, og der skal ikke oprettes et regnvandslaug.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier
for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i
planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.
Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i
lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.
For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer,
kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der
foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke
forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan
ses sammen med den digitale lokalplan.

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
I "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er det på Bilag 1
og 2 defineret, hvilke konkrete projekter og anlæg, som skal vurderes for, om de kan få væsentlig
indvirkning på miljøet. Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for anlægsprojekter, som forventes
at kunne påvirke miljøet væsentligt. Rapporten skal i høring og godkendes, inden bygherren kan få
tilladelse til at gå i gang med projektet.
På nuværende tidspunkt omfatter lokalplanen ikke et projekt eller anlæg på Bilag 1 eller 2 i
ovennævnte lov. Derfor er der ikke udarbejdet en screening eller en miljøkonsekvensrapport. Når
det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en screening for
en vurdering af, om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Lokalplanområdet ligger i udkanten af Nørresundby i tilknytning til et i forvejen bebygget område.
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Nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og
Sønderup Ådal, som ligger ca. 3,5 km vest for lokalplanområdet. Som følge af den betydelige
afstand til Natura 2000-området vurderes, at planlægningen af nyt byggeri til boligformål hverken i
sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre forstyrrende påvirkning ind i Natura
2000-området.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over dyre- og
plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for
Natura 2000-områderne. Der er forbud mod ødelæggelse af plantearterne og mod ødelæggelse af
dyrearternes yngle- og rasteområder.
Lokalplanområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter opført på
habitatdirektivets bilag IV. Området er potentielt yngle- eller rasteområde for arter af flagermus. Det
kan ikke udelukkes, at området sporadisk benyttes af flagermus som fødesøgningsområde, eller at
læhegnet fungerer som ledelinie for flagermus. Det vurderes dog, at området ikke udgør et
væsentligt yngle- eller rasteområde for arter af flagermus.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 2.4.B12.
Flyvestation Aalborg/Aalborg Lufthavn
Lokalplanen giver mulighed for etablering af regnvandsbassin, forsinkelsesbassin mv. indenfor 13
km sikkerhedszonen for Flyvestation Aalborg/Aalborg Lufthavns landingsbaner. I henhold til
"Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning" samt EU Fordning nr. 139/2014 af 12.
februar 2014 må der ikke planlægges for anlæg, der kan tiltrække fugle indenfor 13 km
sikkerhedszonen uden godkendelse fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Kommuneplanens retningslinje 13.6 Aalborg Lufthavn fastsætter begrænsninger og hensyn ved
etablering af anlæg, der kan tiltrække fugle. Her fastsættes også, at etablering, retablering eller
oprensning af sådanne anlæg skal til høring hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inden der
kan gives tilladelse.

Lokalplaner og byplanvedtægter
En mindre del af lokalplanområdet mod sydvest er omfattet af den eksisterende Byplanvedtægt nr. 2
for Industriområde i Lindholm fra april 1958 (BPV SH2).
Den eksisterende byplanvedtægt ophæves i sin helhed indenfor det område, som er omfattet af
nærværende lokalplan, i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 2-4-102.

Kystnærhedszonen
Ifølge Planlovens § 16 stk. 3 skal der, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om
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den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,50 m anføres en
begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold,
der er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.
Det nye boligområde er beliggende i et eksisterende kommuneplanlagt område og er placeret bag
eksisterende by. Lokalplanens bestemmelser sikrer, at ny bebyggelse maks. må være 8,50 m højt.
Dermed vurderes lokalplanen ikke at få betydning for oplevelsen af kysten.
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Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

Trafikregulering
Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have
væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Arkæologi
Aalborg Kommune har i samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum udarbejdet en
arkæologisk forundersøgelse indenfor lokalplanområdet.
Rapporten er udarbejdet af Nordjyllands Historiske Museum, og de vurderer, at der ikke er behov for
yderligere undersøgelser. Området er dermed frigivet til planlægning. Det er således museets
vurdering, at der ikke umiddelbart er risiko for at påtræffe oldtidslevn af væsentlig kulturhistorisk
interesse under anlægsarbejde i det pågældende område.
Skulle man mod forventning alligevel støde på fund eller anlægsspor af mulig kulturhistorisk
interesse under anlægsarbejdet, skal dette straks indstilles og museet underrettes. Omkostningerne
i forbindelse med eventuelle arkæologiske undersøgelser afholdes i så fald af Slots- og
Kulturstyrelsen.

Skovbyggelinje
Omkring skovarealet ved Voerbjergvej sydvest for lokalplanområdet samt skovarealet ved Lindholm
Høje Museet nordøst for lokalplanområdet er der en 300 m skovbyggelinje. Lokalplanområdet er
omfattet af skovbyggelinjerne.
Inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne,
master m.v.).
Beskyttelsen gælder for alle offentlige skove uanset størrelse, samt for private skove med et
sammenhængende areal på over 20 ha.
Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde
skovbrynene som værdifulde levesteder for planter og dyr.
Realisering af lokalplanen forudsætter, at skovbyggelinjen ophæves eller reduceres. Miljøstyrelsen
er myndighed og kan ansøges om ophævelse, når lokalplanen er vedtaget.

Jordforurening
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal
arbejdet standses, og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes
vilkår, inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og
Jordforureningslovens § 71.
I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i Jordforureningsloven. Områdeklassificering
omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt er al jord indenfor
byzone klassificeret som muligt lettere forurenet.
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I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden, inden den
køres bort fra en områdeklassificeret ejendom, og at jordflytning skal anmeldes til kommunen.
Formålet med dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens
hjemmeside www.aalborg.dk.

Grundvandsbeskyttelse
En mindre del af lokalplanområdet er beliggende inden for område med særlige
drikkevandsinteresser (OSD). Der placeres dog ikke anlæg inden for dette område. Desuden ligger
arealet uden for indvindingsoplande til almene vandværker.

Støj
Lokalplanområdets nordøstlige del er omfattet af en støjkonsekvenszone omkring Aalborg
Kaserners skydebaner på Gammel Hvorupvej 100. Skydebanerne ligger i en afstand af ca. 475 m
fra lokalplanområdet.
Inden for støjkonsekvensområdet må der ikke placeres støjfølsom anvendelse, dvs. der må ikke
være boliger og udendørs fælles opholdsarealer til boligerne. Som følge heraf er samtlige boliger i
lokalplanen placeret uden for støjkonsekvenszonen, og kravene til udendørs fælles opholdsarealer
er tilgodeset uden for støjkonsekvenszonen. De øvrige rekreative arealer i lokalplanen er ekstra
grønt område til bebyggelsen og naboarealerne.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for
bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og
mangler i oversigten og på eventuelle kortbilag.
Matr.nr. 11cp og 8br, Lindholm By, Lindholm
Tinglyst: 25.01.1982
Titel: Dok om luftfartshindringer mv.
Indhold: Ifm. Aalborg Lufthavn er der på nævnte matrikler tinglyst en højdebegrænsning på 20 m.
Det gælder både bygninger, indretning eller andre genstande som træer og bevoksning.
Påtaleberettiget: Statens Luftfartsvæsen
Matr.nr. 11cp, Lindholm By, Lindholm
Tinglyst: 08.06.1954
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Indhold: I den sydøstlige del af lokalplanområdet er der tinglyst en privat spildevandsledning. Der
skal være fri og uhindret adgang til at foretage opgravninger omkring ledningen og andre
nødvendige midlertidige foranstaltninger for tilsyn med ledningen og reparationer af denne.
Påtaleberettiget: Den til enhver tid værende ejer af matr. 8bt og 10u, Lindholm By, Lindholm.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.

Side 23

Forslag

Lokalplan 2-4-102

1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at området kan anvendes til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse,
at området får sin egen sammenhængende identitet gennem bebyggelsens udseende,
at området disponeres og udbygges med henblik på at fremhæve de eksisterende landskabstræk
og udnytte områdets udsigtskvaliteter,
at bebyggelse indpasses i det eksisterende terræn,
at bebyggelse opføres inden for de udlagte byggefelter,
at der udlægges areal til fælles ophold,
at der sikres stiforbindelse gennem området til det fredede areal nord for lokalplanområdet,
at området vejbetjenes fra Højens Alle via matrikel nr. 8br, Lindholm By, Lindholm.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
En del af lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt godkendte
lokalplan overføres landzonearealet, som er vist med skravering på Kortbilag 1, til byzone.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B, C og D, som vist på Kortbilag 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder
fritliggende boliger på grunde under 700 m²),
Rekreative formål, herunder også LAR-anlæg.

Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.2 Anvendelse, delområde B
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Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder
fritliggende boliger på grunde under 700 m²),
Rekreative formål, herunder også LAR-anlæg,
Tekniske anlæg, herunder forsinkelsesbassin til håndtering af overfladevand.

Ad 3.2
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.3 Anvendelse, delområde C
Delområdets hovedanvendelse er rekreative formål, herunder også LAR-anlæg.
Området er ikke egnet til ophold, da det ligger inden for støjkonsekvenszonen fra Aalborg
Kaserners skydebaner, som vist på Kortbilag 2.

3.4 Anvendelse, delområde D
Delområdets hovedanvendelse er rekreative formål, herunder også LAR-anlæg.
Der må ikke etableres bebyggelse i delområdet. Dog må der etableres tekniske anlæg til
lokalplanområdets forsyning, herunder forsinkelsesbassin til håndtering af overfladevand.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Inden for delområde A og B må udstykningen kun foretages i byggefelter i overensstemmelse med
den på Kortbilag 2 viste udstykningsplan.
Delområde D og den sydvestlige del af delområde B kan dog udstykkes til et forsinkelsesbassin for
lokalplanområdet.

4.2 Grundstørrelser
Delområde A
Byggefelter til tæt-lav bebyggelse skal have en størrelse på 220 m², ekskl. andel i fællesarealer.
Byggefelter til tekniske anlæg, forsinkelsesbassin og lignende kan dog udstykkes i større eller
mindre grunde.
Delområde B
Byggefelter til tæt-lav bebyggelse skal have en størrelse på 105 m², ekskl. andel i fællesarealer.
Byggefelter til tekniske anlæg, forsinkelsesbassin og lignende kan dog udstykkes i større
eller mindre grunde.

Side 28

Forslag

Lokalplan 2-4-102

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Byggefelter
Ny bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, som er vist på Kortbilag 2.
Byggefelterne er opdelt i tre mindre områder i forhold til anvendelse:
Område 1: Terrasse
Område 2: Bolig
Område 3: Forareal

Illustration af byggefelterne med mål.

5.2 Bebyggelsens omfang
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Delområde A
Maks. bruttoetageareal i delområde A er 3.400 m2. Herforuden må der dog opføres mindre
skure/overdækninger fx til affaldshåndtering, cykler og lignende jf. nedenstående.
I byggefelter indenfor delområde A må der opføres følgende:
Byggefeltets område 1: Terrasse, hvor der ikke må opføres bebyggelse.
Byggefeltets område 2: Bolig på maks. 200 m2.
Byggefeltets område 3: Forareal med maks. 30 m2 bebyggelse (ikke bolig).
Delområde B
Maks. bruttoetageareal i delområde B er 1.650 m2. Herforuden må der dog opføres mindre
skure/overdækninger fx til affaldshåndtering, cykler og lignende jf. nedenstående.
I byggefelter indenfor delområde B må der opføres følgende:
Byggefeltets område 1: Terrasse, hvor der ikke må opføres bebyggelse.
Byggefeltets område 2: Bolig på maks. 110 m2.
Byggefeltets område 3: Forareal med maks. 4,50 m2 bebyggelse (ikke bolig).

Ad 5.2
Ved fuld udnyttelse af de angivne byggemuligheder bliver bebyggelsesprocenten for hele
lokalplanområdet ca. 20 %.
Såfremt man ønsker at udnytte maks. etageareal indenfor byggefeltets område 2, skal
bestemmelsen være med til at sikre en variation i bebyggelsen, da det i så fald ikke er muligt at
bygge to fulde plan. I stedet må man arbejde med forskydninger i facaden, som eksempelvis kan
bruges til at danne nicher, overdækket indgang eller terrasse, tagterrasse på 1. sal m.m.
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Eksempel på bebyggelse i delområde A - udarbejdet af N+P Arkitektur

Eksempel på bebyggelse i delområde B - udarbejdet af N+P Arkitektur
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5.3 Etager og bygningshøjder
Bebyggelse må opføres i maks. 2 etager.
Bebyggelse i byggefelternes område 2 må maks. opføres i en højde på 7,00 meter målt fra et
niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet.
Sekundær bebyggelse i byggefelternes område 3, herunder carporte, garager, skure og lignende,
må maks. opføres i en højde på 3,00 meter.
Der kan etableres tagterasser, dog kun i 1. sals højde.
I dele af området er der større terrænspring på de enkelte grunde, så de kan udnyttes til at bygge i
forskudte plan. Ny bebyggelse kan dog også opføres i ét fuldt plan med mulighed for parterreplan.
Ad 5.3
Niveauplanet fastlægges på baggrund af en vurdering i forhold til det omgivende terræn og koten på
adgangsvejen til bebyggelsen (hhv. shared space og fortovsarealer, der støder op til de enkelte
byggefelter). Niveauplanet fastlægges i forbindelse med byggesagsbehandlingen på baggrund af
det udførte byggemodningsprojekt. Der skal derfor, inden der kan meddeles byggetilladelser,
fremsendes et byggemodningsprojekt som udført med angivelser af koter på vejanlæg og terræn.
Et parterreplan kan betegnes som et udnyttet kælderplan med niveaufri adgang til det lavest
beliggende terræn på grunden.

Illustration af et parterreplan.

5.4 Facadebyggelinje
Delområde A og B
Afgrænsningen af område 2 indenfor hvert byggefelt skal ses som facadebyggelinjer, som vist på
Kortbilag 2. Alle fire facadebyggelinjer skal berøres. Dog er facaderne mod nord og syd vigtigst og
skal derfor følge mere end halvdelen af facadebyggelinjen. Til gengæld skal der arbejdes med
variation i facaderne mod øst og vest, og derfor må de ikke følge hele facadebyggelinjen. Variationer
i facaden kan komme til udtryk i form af forskydninger, som eksempelvis kan bruges til at danne
nicher, overdækket indgang eller terrasse, tagterrasse på 1. sal m.m.
Facadebyggelinjerne må ikke overskrides.
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Ad 5.4
Bestemmelsen om facadebyggelinjerne er for at sikre strukturen i området. Facaderne mod nord og
syd er de vigtigste til at understøtte dette. Til gengæld vender facaderne mod øst og vest ud til
arealer, hvor mennesker vil opholde sig, og derfor skal de have en større variation.

Illustration af facadebyggelinjer (med rød streg).

Side 33

Forslag

Lokalplan 2-4-102

6. Bebyggelsens udseende
6.1 Bebyggelsens udseende, generelt
Delområde B
Inden for hver gruppering af sammenhængende boliger skal ny bebyggelse fremstå ensartet med
hensyn til bebyggelsesform, taghældning, tagudformning, materialer og farver.

6.2 Facader
Facader skal udføres som blank mur i teglsten, der kan vandskures og males eller kalkes. Mindre
bygningsdele (op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal) kan udføres i andre materialer.
Facader må også udføres i træ, såfremt bygningerne fremstår i en nutidig arkitektur. Det betyder, at
der ikke må opføres fx bjælkehuse, sommerhuslignende boliger eller træhuse med krydsende
hjørnesamlinger.

6.3 Farver
Farvemæssigt skal facader fremtræde i materialernes naturlige farve eller i hvid, sort eller jordfarver.
Tegl må ikke fremstå i røde eller rødbrune nuancer.
Ad 6.3
Definition på jordfarver: Jordfarver er varme nuancer af gul, rød, brun og grøn som de traditionelle
dodenkop og umbra. Jordfarver anses ikke for at være kraftigt i kuløren som eksempelvis
postkasserød, græsgrøn eller solsikkegul.

6.4 Tage
Tage skal udføres, så de syner flade (med op til 5° hældning).
Tage skal udføres uden udhæng.

6.5 Skilte
Skiltning ved boliger må kun være i form af almindelig navne- og nummerskiltning.
Eventuel firmaskiltning må kun være i form af skilte opsat på mur ved indgangspartiet. Skiltet må
ikke være større end 30 x 30 cm.

6.6 Solenergianlæg
Solenergianlæg (fx solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet. Det må ikke være elementer
påsat facaden, og det må ikke opstilles på terræn. Såfremt det placeres på taget, må det ikke være
synligt fra terræn.
Solenergianlæg må ikke medføre blændingsgener.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Fælles friarealer
Der udlægges fælles friarealer, som vist i princippet på Kortbilag 3. Der kan indenfor områderne
etableres stier og faciliteter til leg og ophold samt forskellige løsninger til håndtering og forsinkelse af
regnvand, fx trug og regnbede eller forsinkelsesbassin.
De fælles friarealer skal etableres som et overvejende åbent landskab med naturpræg som fx eng
eller overdrev med enkelte grupper af buske og træer for at skabe rum og læ. De fælles
friarealer skal fremstå som ekstensivt plejede. Beplantningen skal overvejende være
hjemmehørende og egnstypiske plantearter. Ved udformning og etablering af beplantningen skal der
tages hensyn til udsigts- og belysningsforhold for byggefelterne.
Foruden ovenstående skal de fælles friarealer anvendes til håndtering af overfladevand jf. pkt. 7.9
og 9.3.
Ad 7.1
Med lokalplanen er det et ønske at skabe et boligområde, hvor der er fokus på at skabe et område
med en høj naturværdi. Den "vilde" natur skal have plads til at gro og udvikle sig uden for stor grad
af styring og pleje, hvorved der skabes et rekreativt og foranderligt boligområde med gode vilkår for
en høj biodiversitet.
Eksempler på hjemmehørende buske:
Dunet gedeblad (Lonicera xylosteum)
Alm. Benved (Euonymus europaeus)
Fjeldribes (Ribes alpinum)
Solbær (Ribes nigrum)
Vild ribs (Ribes spicatum)
Rød kornel (Cornus sanguinea)
Blågrøn rose (Rosa dumalis)
Klitrose (Rosa pimpinellifolia)
Alm. Kalkved (Viburnum opulus)
Eksempler på hjemmehørende træer:
Alm. Hvidtjørn (Crataegus laevigata)
Engriflet hvidtjørn (Crataegus monogyna)
Skovæble/Vildæble (Malus sylvestris)
Fuglekirsebær (Prunus avium)
Skovfyr (Pinus sylvestris)
Vintereg (Quercus petrea)
Stilkeg (Quercus robur)

7.2 Fælles opholdsarealer
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Faciliteter til ophold og leg skal koncentreres i området udlagt til fælles ophold, som vist i princippet
på Kortbilag 3. Inventar i området skal have naturpræg, fx kan træstammer eller større sten bruges
til at sidde på eller lave en forhindringsbane.

7.3 Grønt område
Foruden de fælles fri- og opholdsarealer rummer lokalplanen et stort grønt område, som vist på
Kortbilag 3. Dette område er ikke egnet til ophold, da det ligger inden for støjkonsekvenszonen fra
Aalborg Kaserners skydebaner.
Det grønne område skal etableres som et overvejende åbent landskab med naturpræg som fx eng
eller overdrev med enkelte grupper af buske og træer. Området skal fremstå som ekstensivt plejede.
Beplantningen skal overvejende være hjemmehørende og egnstypiske plantearter.
Ad 7.3
For eksempler på hjemmehørende buske og træer, se pkt. 7.1.

7.4 Private opholdsarealer
Der udlægges private opholdsarealer til hver enkelt bolig svarende til byggefeltets område 1 og 3,
som vist på Kortbilag 3.
Delområde A
Indenfor byggefeltets område 1 må der anlægges maks. 30 m2 terrasse.
Terrassen skal anlægges i direkte tilknytning til boligen og skal holdes min. 1,50 m fra skel mod
øst/vest og 0,50 m fra skel mod nord og syd.
Der må etableres afskærmning omkring de private opholdsarealer jf. pkt. 7.5 Hegn.
Delområde B
Indenfor byggefeltets område 1 må der anlægges maks. 10 m2 terrasse.
Terrassen skal anlægges i direkte tilknytning til boligen og skal holdes min. 1,50 m fra skel mod vest
og 0,50 m fra skel mod nord og syd.
Der må etableres afskærmning omkring de private opholdsarealer jf. pkt. 7.5 Hegn.
Ad 7.4
Bestemmelsen om, at terrassen skal holdes 1,50 m fra skel ud til de fælles friarealer, er for at sikre
plads til en naturlig overgang mellem de fælles friarealers naturpræg og de mere kultiverede private
opholdsarealer. Dette understøttes af bestemmelserne i pkt. 7.6 Terrænregulering.
Bestemmelsen om, at terrassen skal holdes 0,50 m fra skel mod nord og syd er for at sikre plads til
levende hegn som afskærmning og sikre en naturlig overgang til de fælles friarealer. Dette
understøttes af bestemmelserne i pkt. 7.6 Terrænregulering.
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Illustration af arealer der skal friholdes (med rød skravering) indenfor byggefeltets område 1.

7.5 Hegn
Der må etableres hegn langs det nordlige og sydlige skel i byggefelternes område 1 og 3. Hegn skal
placeres inden for byggefeltet (ikke i skel). Undtaget herfra er skel mellem de sammenbyggede
boliger i delområde B hvor hegn gerne må placeres i skel.
I byggefelternes område 1 må der desuden etableres hegn langs det østlige/vestlige skel. Dog skal
der være en åbning på min. 2,00 m ud til de fælles friarealer mod øst/vest.
Hegn skal etableres som levende hegn af hjemmehørende arter med en maks. højde på 1,50 m.
Der må ikke etableres faste hegn i lokalplanområdet (fx plankeværk, raftehegn, trådhegn og
lignende).
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Ad 7.5

Illustration af placering af levende hegn inden for byggefelter i henholdsvis delområde A og B.

Eksempler på hjemmehørende buske:
Dunet gedeblad (Lonicera xylosteum)
Alm. Benved (Euonymus europaeus)
Fjeldribes (Ribes alpinum)
Solbær (Ribes nigrum)
Vild ribs (Ribes spicatum)
Rød kornel (Cornus sanguinea)
Blågrøn rose (Rosa dumalis)
Klitrose (Rosa pimpinellifolia)
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7.6 Terrænregulering
For hele lokalplanområdet gælder, at det eksisterende naturlige terræn så vidt muligt skal
bevares. Terrænet må ikke terrasseres. Det gælder både i forbindelse med byggemodning og ved
bebyggelse af den enkelte grund.
Vejanlæg skal i videst muligt omfang tilpasses eksisterende terræn. Der kan dog ske
terrænregulering af større arealer i forbindelse med etablering af vejanlæg. Der kan desuden
foretages de nødvendige terrænreguleringer i forbindelse med etablering af tekniske anlæg,
herunder forsinkelsesbassin og øvrige LAR-anlæg til håndtering af overfladevand.
Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op
mod eventuelle bygninger eller anlæg. Større tilpasninger skal ske med skråninger. Max. hældning
1:3.
Efter færdiggjort byggemodning må der ikke terrænreguleres uden for byggefelterne. Ny bebyggelse
skal tilpasses det eksisterende terræn, og niveauforskelle skal optages i bebyggelsen. Indenfor
byggefelternes område 1 og 2 må der ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 1,00 m
uden tilladelse fra Aalborg Kommune. Inden for byggefelternes område 1 må der dog ikke
terrænreguleres nærmere skel end 0,50 m mod nord og syd samt 1,50 m mod øst/vest. Indenfor
byggefeltets område 3 må der ikke terrænreguleres mere end +/- 0,50 m.
Der må etableres støttemure i forbindelse med anlæg af terrasse i byggefeltets område 1, hvor man
skal arbejde sig ind i terrænet. Støttemuren skal placeres i direkte tilknytning til terrassen og ikke
nærmere skel end 0,50 m mod nord og syd samt 1,50 m mod øst/vest.
Ad 7.6
Terrænregulering kan både udføres ved at fjerne eller tilføje jord.
Da området er præget af store mængder ler, er det nødvendigt ved etablering af
regnvandshåndteringsanlæg at bortgrave den underliggende ler. Dette skal gøres for at sikre fri
passage for vandet, fra overfladen og ned til de nedsivningsegnede jordlag. Det opgravede ler kan
genbruges i området til terrænregulering, som en del af vandvejene til ekstremregn, samt til
beskyttelse af boligerne i området fra overfladevand.
Bestemmelsen om, at der ikke terrænreguleres nærmere skel end 0,50 m mod nord og syd samt
1,50 m mod øst/vest, er for at sikre plads til en naturlig overgang mellem de fælles friarealers
naturpræg og de mere kultiverede private opholdsarealer. Dette understøttes af bestemmelserne i
pkt. 7.4 Private opholdsarealer.
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Illustration af arealer der skal friholdes for terrænregulering (med rød skravering) indenfor byggefeltets område 1 samt
mulig placering af støttemur (grå streg).

7.7 Beplantningsbælte
Der udlægges areal til et 2,00 m bredt beplantningsbælte langs lokalplanens sydlige afgrænsning,
som vist i princippet på Kortbilag 3. Beplantningen skal have karakter af levende hegn med en
variation af buske. Beplantningen skal fremstå fritvoksende og må ikke formklippes.
Ad 7.7
Bestemmelsen skal sikre, at der opnås en ensartet afgrænsning mod syd. Eksisterende beplantning
inden for beplantningsbæltets udstrækning kan fjernes for at opnå et sammenhængende udtryk.
Eksempler på egnede buske:
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Dunet gedeblad (Lonicera xylosteum)
Alm. Benved (Euonymus europaeus)
Fjeldribes (Ribes alpinum)
Solbær (Ribes nigrum)
Vild ribs (Ribes spicatum)
Have ribs (Ribes rubrum)
Rød kornel (Cornus sanguinea)
Blågrøn rose (Rosa dumalis)
Klitrose (Rosa pimpinellifolia)
Grøn el (Alnus viridis)
Bærmispel (Amelanchier)
Uægte jasmin (Philadelphus)
Surbær (Aronia)
Amerikansk blærespiræa (Physocarpus opulifolius)
Alm. Kalkved (Viburnum opulus)
Ovenstående eksempler vil i udvokset tilstand opnå en højde på 1,50-4,00 m.

7.8 Træer langs ankomstvejen
Langs ankomstvejen fra Højens Alle skal der plantes allétræer, som vist på Kortbilag 3. Træerne
skal i fuld udvokset tilstand have en højde på op til 10,00 m. Træernes skal være lysåbne og med
naturpræg.
Ad 7.8
Eksempler på egnede allétræer:
Alm. vild pære (Pyrus communis Beech Hill)
Glansbladet tjørn (Crataegus x lavallei 'Carrierei')
Sejlerøn (Sorbus Intermedia)
Alm. røn (Sorbus Aucuparia)

7.9 Regnvandshåndtering
Overfladevand skal håndteres ved LAR (lokal afledning af regnvand) eller ved ledningsføring koblet
på forsinkelsesbassin i lokalplanområdet.
Ved LAR skal overfladevand håndteres i nedsivningsgrøfter, regnbede og underliggende faskiner
eller i et forsinkelsesbassin jf. pkt. 9.3. Forsinkelsesvolumener til overfladevand skal indtænkes i den
samlede disponering af de fælles friarealer og må ikke forringe den rekreative anvendelighed af
friarealerne.
Nedsivningsgrøfter skal etableres som åbne vandløb med begrønnede brinker og med naturlige
sten til bremsning af vandet.
Regnbede skal etableres som naturlige lavninger i området, hvor der er mulighed for at trække den
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omkringliggende natur ind i bedene.
Nedsivningsgrøfter og regnbede må ikke hegnes, hvorfor de skal etableres med brinker med en
hældning på maks. 1:5, dog kan der laves stejlere brinker med en hældning på maks. 1:3 op til 0,50
m højde.
Hvis der i stedet for LAR-anlæg etableres et forsinkelsesbassin, skal dette anlægges som et tørt
bassin i delområde D med brinker med en hældning på 1:2. Bassinet skal hegnes og afskærmes
med hjemmehørende buske.
Ad 7.9
Forslag til beplantning i regnbede:
Hjemmehørende urter eller naturligt udseende arter, der bidrager til biodiversitet.

Eksempler på nedsivningsgrøfter langs vej.

Eksempler på tørre regnbede.

For eksempler på hjemmehørende buske, se pkt. 7.1.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgang skal ske fra Højens Alle via matrikel nr. 8br, Lindholm By, Lindholm, som vist på Kortbilag
4.

8.2 Veje
Veje skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 4.
Veje skal udlægges i en bredde på min. 12,00 m med min. 5,50 m kørebane, et min. 1,50 m bredt
fortov og græsrabat. Til håndtering af vejvand skal der langs vejene etableres nedsivningsgrøfter
med en bredde på min. 3,00 m. Såfremt der etableres et forsinkelsesbassin i stedet for
LAR-løsningerne, er det ikke nødvendigt med den 3,00 m brede nedsivningsgrøft.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 m lastbil.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.

Illustration af vejudlæg ved LAR-løsning.

8.3 Shared space
Områderne, markeret som shared space, skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 4.
Shared space områderne skal anlægges med permeabel belægning i form af græsarmeringssten
eller en anden form for belægningssten, der tillader nedsivning af vand. Det skal være muligt at lege
i dele af området som fx at køre på rulleskøjter, løbehjul, cykel eller lign. Dette skal tænkes ind i valg
af belægning.
Inden for hver af de to shared space områder skal der være vendemulighed for en 12 m lastbil.
Ad 8.3
Med shared space menes, at området indrettes uden den traditionelle opdeling i gang- og
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kørearealer samt, at alle trafikanter kan færdes på lige fod.
Shared spaces og parkeringsarealer etableres med permeabel belægning for at skabe et grønt
udtryk og minimere afstrømningen af overfladevand. Der kan med fordel arbejdes med forskellige
typer af græsarmerings- eller belægningssten for at differentiere mellem områder, der kan bruges til
ophold og leg, og områder der primært er tænkt som færdselsareal.

8.4 Stier
Stier skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 4.
Der skal etableres en hovedsti, som skal kobles på den eksisterende sti i punktet A og forbinde
øst-vest på tværs af lokalplanområdet. Hovedstien skal udlægges med en bredde på min. 4,00 m og
anlægges med en bredde på mindst 2,00 m med rabat i hver side. Stien skal anlægges med et
permeabelt naturmateriale som fx stenmel.
Rekreative stier skal anlægges som trampesti.
Der skal sikres mulighed for at skabe nye forbindelser til det fredede areal mod nord fra shared
space områderne. Det betyder, at der ikke må etableres afskærmende beplantning omkring de på
Kortbilag 4 markerede stiadgange.
Der skal være offentlig adgang på stierne.
Ad 8.4
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.

8.5 Parkering
I lokalplanområdet skal der udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
1,5 parkeringspladser pr. bolig.
Der skal minimum etableres 1 parkeringsplads på egen grund. Det resterende antal
parkeringspladser skal etableres som fællesparkering, som vist på Kortbilag 4.
Parkering skal anlægges med permeabel belægning i form af græsarmeringssten. Fællesparkering
placeret mod nord i forlængelse af shared space områderne skal afskærmes med beplantning i form
af hjemmehørende buske, som vist på Kortbilag 4.
Motorkøretøjer må ikke parkeres på arealer udlagt til shared space.
Ad 8.5
Fællesparkeringen mod nord skal afskærmes med beplantning for at undgå, at parkerede biler vil
skæmme oplevelsen af det grønne område og det fredede areal nord for lokalplanområdet.
For eksempler på hjemmehørende buske, se pkt. 7.5.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen
dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom.
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. den gældende spildevandsplan.
Ad 9.2
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte
spildevandshåndtering i Aalborg Kommune.
I nogle områder (fælleskloak) afledes husspildevand sammen med tag- og overfladevand i en
ledning til renseanlægget. Disse områder vil løbende blive omlagt fra et-strenget (fælleskloak) til
to-strenget (separatkloak).
Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand
afledes til vandløb, sø eller fjord.
Nye byområder skal som udgangspunkt være separatkloakerede.

9.3 Regnvand
Der skal udlægges arealer til håndtering af overfladevand, som vist i princippet på Kortbilag 5.
Overfladevand skal håndteres ved LAR (lokal afledning af regnvand) eller ved ledningsføring koblet
på forsinkelsesbassin i lokalplanområdet.
Ved LAR skal overfladevand fra veje håndteres i nedsivningsgrøfter, mens vand fra shared spaces,
tag og grønne områder skal håndteres i regnbede med tilhørende faskine. Den samlede
LAR-løsning skal kunne håndtere en 10 års hændelse.
I tilfælde af ekstremregn skal der udledes til søen vest for lokalplanområdet.
Der skal etableres et regnvandslaug for området. Regnvandslauget skal forestå vedligehold af
fælles anlæg til lokal håndtering af regnvand.
I stedet for ovenstående LAR-løsning, kan etableres et forsinkelsesbassin i lokalplanområdets
sydvestlige del, som vist i princippet på Kortbilag 5. Hvis denne løsning vælges, skal der ikke
etableres et regnvandslaug.
Uanset om regnvand håndteres vha. LAR eller et forsinkelsesbassin, skal anlæggene udføres som
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beskrevet under pkt. 7.9.
Inden for lokalplanområdet må der som følge af nærheden til Aalborg Lufthavn ikke etableres
bassiner, søer og lign. med permanent vandspejl uden nærmere aftale med luftfartsmyndigheder.
Ad 9.3
Nedsivning af overfladevand inden for 300 meter fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk
er kun muligt, hvis der forud er foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til
grundvandsressourcen.
Da området er præget af store mængder ler, er det nødvendigt ved etablering af
regnvandshåndteringsanlæg at bortgrave den underliggende ler. Dette skal gøres for at sikre fri
passage for vandet, fra overfladen og ned til de nedsivningsegnede jordlag. Det opgravede ler kan
genbruges i området til terrænregulering, som en del af vandvejene til ekstremregn, samt til
beskyttelse af boligerne i området fra overfladevand.
Da lokalplanområdet ligger indenfor 13 km sikkerhedszonen for Flyvestation Aalborg/Aalborg
Lufthavns landingsbaner, skal etablering, retablering eller oprensning af anlæg, der kan tiltrække
fugle, sendes til høring hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inden, der kan gives tilladelse.
Eventuel dispensation fra 9.3 kan kun ske efter dialog med og godkendelse fra Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse.

9.4 Affald
Ved projektering skal der indtænkes affaldsløsninger. Den enkelte løsning skal tilpasses
bebyggelsen med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på forskellige måder.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.

9.5 Antenner, paraboler o.l.
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlige veje og
stier.

9.6 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og
opholdsarealer, og ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at
støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.

10.2 Støj fra skydebane
Området indenfor støjkonsekvenszonen fra Aalborg Kaserners skydebaner er ikke egnet til ophold.
Afgrænsningen af zonen er indtegnet på Kortbilag 2.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanens område med medlemspligt for samtlige
grundejere.
Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles
opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer, beplantning mv.

11.2 Opgaver
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning,
fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje og stier omfatter tillige renholdelse, snerydning
og glatførebekæmpelse samt afvanding, herunder vedligehold af rendestensbrønde og lignende
med tilhørende ledninger, der fører frem til offentlige regnvandsledninger.
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til
foreningen.

11.3 Vedtægter
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Aalborg Kommune.

11.4 Oprettelse
Grundejerforeningen skal oprettes, senest når Aalborg Kommune kræver det.

11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende
områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende
områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1, 7.2, 7.3, 7.7 og 7.8.
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2 og 8.3.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.5.
Bebyggelsen er tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning jf. pkt. 9.2.
Bygherre har redegjort for, at der kan laves en tilfredsstillende regnvandsløsning på området herunder dimensioner på LAR-anlæg eller forsinkelsesbassin, jf. pkt. 9.3.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
byplanvedtægt delvist for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
Byplanvedtægt BPV SH2, Industrikvarter i Lindholm
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

15.1 Endelig vedtagelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af
planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.

15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil.

15.3 Handlepligt
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres.

15.4 Dispensationer
Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Kommunen har
pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning
opføres som lavenergibyggeri.

15.5 Naboorientering
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før
dispensationen kan gives.

15.6 Ny lokalplan
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres
ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.7 Ekspropriation
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan kommunen ekspropriere.

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
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bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg
kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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Kortbilag 7 - Illustrationsplan med forsinkelsesbassin
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Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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